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                         I.  INLEIDING

     Ooit, in een minder technisch-wetenschappelijke
tijd dan de onze, was de astrologie een gerespec-
teerde wetenschap. Ze was gebaseerd op oude, op
grond van ervaring bijeengebrachte principes en
werd door geleerden toegepast om groter inzicht te
krijgen in de toekomst, maar ook in de ziel van de
mens. Toen het tijdperk van de Verlichting zijn in-
trede deed en de mens steeds meer kennis kreeg van
het stoffelijk universum, leek het er een tijdje op dat
er geen plaats meer was voor wetenschappen als
astrologie en andere symbolische interpretaties van
de  kosmos.  Men  ging  dit  soort  wetenschap  be-
schouwen als bijgelovige onzin die thuishoorde in
een voorbije tijd van onwetendheid en goedgelovig-
heid. Maar ondanks die grote verguizing heeft de
astrologie zich verrassend genoeg nooit op de vuil-
nishoop van de wetenschap laten smijten, waar in-
middels  de  theorie  van  de  platte  aarde,  het  op-
roepen van demonen en het veranderen van lood in
goud  wel  waren  beland.  De  astrologie  is  nog
springlevend, geniet een groeiende populariteit en
krijgt opnieuw waardering van ontwikkelde men-
sen.  De  astrologie  is  namelijk  meegegroeid  met
onze toenemende kennis van de psychologie en van
het innerlijk van de mens, en is zo de moderne tijd
binnengegaan. Door eeuwen van onderdrukking en
spot heen heeft de astrologie haar tegenstanders
overleefd en ze laat op welsprekende wijze zien dat
ze veel waardevols te bieden heeft aan de moderne
mens die zichzelf probeert te begrijpen.

     In deze horoscoopuitleg hebben we geprobeerd
u een astrologisch portret te bieden dat speciaal op
u is afgesteld, en dat ten doel heeft uw zelfkennis te
vergroten.   Het   is   samengesteld   op   basis   van
astrologische  en  psychologische  inzichten  en  ge-
combineerd  met  geavanceerde  computertechnolo-
gie. Het gaat hier niet om voorspellende astrologie,
maar om psychologische astrologie. Het portret is
zo gedetailleerd en diepgaand als mogelijk is bin-
nen  het  gegeven  van  een  computerinterpretatie.

Geen enkele computer kan ooit een ervaren mense-
lijke astroloog evenaren. Maar wij denken dat u
deze   uitleg   zult   ervaren   als   een   verrassend
grondige  en  subtiele  analyse  van  de  complexe
dynamiek van uw innerlijk.

     Shakespeare heeft geschreven dat de wereld een
schouwtoneel is en dat alle mannen en vrouwen
niet meer zijn dan spelers. In zekere zin is uw ge-
boortehoroscoop een metafoor voor het toneelstuk
van  het  individu,  compleet  met  mise-en-scène,
spelers,  en  het  verhaal.  Dat  toneelstuk  vormt  in
feite de kern van uw levensverhaal. Misschien is het
nuttig  dit  beeld  van  het  toneel  in  gedachten  te
houden als u de verschillende onderdelen leest van
uw astrologisch portret, want het kan u meer in-
zicht geven in de manier waarop de astrologie om-
gaat  met  het  begrip  "lot".  Lot  betekent  niet:
blootgesteld zijn aan een aantal willekeurige, vast-
staande gebeurtenissen en omstandigheden. Het lot
ligt in de rolverdeling tussen de spelers, als verte-
genwoordigers van de diepste behoeften, conflicten
en verlangens die in u leven. Niemand kan iets an-
ders zijn dan zichzelf. Iedere ervaring in het leven,
van het kleinste vluchtige voorval tot de grootste en
ingrijpendste gebeurtenis, weerspiegelt op de een
of andere manier het karakter van het individu.

                                      - - -

     II.  UW  PSYCHOLOGISCHE  TYPE

     De  rijke  verzameling  van  individuele  eigen-
schappen die in uw geboortehoroscoop wordt ge-
schetst, wordt, net als bij iedereen, neergezet tegen
de   achtergrond   van   een   bepaald   aangeboren
temperament.  We  zouden  dit  uw  psychologische
"type" kunnen noemen, want het is de typerende of
karakteristieke wijze waarop u uw levensomstan-
digheden tegemoet treedt. Niemand begint het leven
als volmaakt mens. Iedereen heeft bepaalde sterke
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punten om in moeilijke situaties, bij conflicten en
problemen overeind te kunnen blijven. Dat zijn de
uitstekend functionerende spelers op het toneel van
zijn of haar innerlijk. Zo hebben alle mensen ook
bepaalde zwakke punten, de spelers op het toneel
van het innerlijk die nog niet voldoende zijn ont-
wikkeld, die verwaarloosd zijn en problemen geven.

     Uw psychologische type is geen statisch gegeven
dat uw leven lang precies hetzelfde blijft. In ieder
van ons is iets aanwezig (of we dat nu het onbe-
wuste, het zelf of de ziel noemen) dat naar even-
wicht en volledigheid streeft en dat in ons leven alle
eigenschappen (of spelers op het toneel van ons
innerlijk)  die  verwaarloosd  zijn  of  niet  genoeg
waardering  hebben  gekregen,  probeert  te  inte-
greren. Op bepaalde belangrijke momenten in het
leven lijkt het alsof een soort innerlijke kern, die
sterker en wijzer is dan ons bewuste "ik", ons in
conflicten  brengt  die  ons  in  staat  stellen  onze
zwakkere  punten  te  ontwikkelen,  zodat  we  com-
pletere mensen kunnen worden. Daarom zult u op
de nu volgende bladzijden over uw psychologisch
type aanwijzingen verwerkt vinden voor de manier
waarop  u  deze  innerlijke  groei  naar  een  even-
wichtiger visie op het leven kunt vergemakkelijken.
Vroeg of laat doet het leven zelf dat voor ons. Maar
soms is het bevredigender en minder problematisch
als we dit proces een handje helpen.

De gaven van objectiviteit en beschaafd ge-
drag

     U heeft een helder, krachtig en objectief ver-
stand. U hecht veel belang aan waarheid en inte-
griteit bij alles wat u doet. U zult altijd de voorkeur
geven aan rede boven chaos, aan principes boven
persoonlijke voorkeuren. Maar er leeft een conflict
in u tussen uw rationele, afstandelijke instelling en
uw intense en soms overweldigende gevoel. Men
zou ook kunnen zeggen dat u de neiging heeft in
uw hoofd te leven, want dat lijkt u veiliger en be-
schaafder, "fatsoenlijker" ook. En toch spreekt uw

hart vaak een andere taal dan wat uw verstand zegt
dat u "behoort" te voelen, zodat u in de war raakt en
een vaag schuldgevoel krijgt over uw "slechte" of
"egoïstische" reacties. U bent misschien geen in-
tellectueel in de strikte betekenis van het woord,
maar u bent van nature snel en welbespraakt en u
heeft een bewonderenswaardig vermogen om ver-
schillende feiten en ideeën objectief en rechtvaardig
tegen elkaar af te wegen. Daar heeft u waarschijn-
lijk de reputatie mee verdiend van een ruimden-
kend, beschouwend mens met een sterk ethisch be-
sef en respect voor andermans standpunt. Ook kunt
u  uitstekend  plannen  en  met  de  doordringende
kracht  van  uw  geest  chaos  herscheppen  in  orde.
Voor anderen en vaak ook voor uzelf, wilt u ver-
borgen houden dat uw ware gevoelens u een heel
ander en veel subjectiever beeld geven van het le-
ven en van andere mensen. En deze weggedrukte
gevoelens getuigen vaak van een waarachtiger in-
zicht dan uw doorgaans betrouwbare verstand.

Objectiviteit versus de kracht van emotio-
nele behoeften

     Soms hecht u teveel waarde aan de gaven van
het  verstand,  zodat  u  uw  eigen  behoeften  ver-
loochent. Niet alleen verliest u dan uit het oog wat
voor u persoonlijk het beste is, maar ook wat voor
anderen het beste is. Omdat u kijkt naar algemene
patronen,  ziet  u  soms  essentiële  behoeften  die
specifiek zijn voor een bepaalde situatie, bij uzelf
over het hoofd. U heeft een sterke, primitieve, en
uitzonderlijk gevoelige aard. U kunt van tijd tot tijd
te   maken   krijgen   met   sombere   buien,   onver-
klaarbare  woede,  irritatie  of  gevoelens  van  een-
zaamheid en melancholie. Als het om de zo angst-
aanjagende gevoelswereld gaat, kunt u nog iets an-
ders over het hoofd zien: het mystieke verlangen
om u over te geven aan de ervaring van een onein-
dige kosmos van liefde en vrede. Liefde voor be-
paalde mensen en mystiek verlangen liggen in uw
innerlijk  dicht  bij  elkaar.  Als  u  de  moed  kunt
vinden om u meer open te stellen voor uw eigen
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menselijkheid, als tegenwicht voor uw sterke ver-
standelijke gaven, zult u tot de ontdekking komen
dat intieme relaties de deur openen naar een diepere
ervaring, niet alleen in de vorm van liefde voor een
bepaald persoon, maar ook als liefde voor mensen
in  het  algemeen  en  het  leven  zelf.  U  heeft  een
zorgvuldig beheerste, afstandelijke en tolerante per-
soonlijkheid  gecreëerd,  met  een  verbluffend  ver-
mogen om andermans standpunt te begrijpen. Maar
deze  buitenkant  is  uitermate  broos  en  er  is  veel
energie  voor  nodig  om  een  dergelijke  façade  in
stand te houden als vlak onder de oppervlakte uw
ware gevoelens kolken en bruisen. Uw kijk op uw
gevoelsleven kan heel vertekend zijn en overdreven
negatief. Misschien hebben de normen waarmee uw
ouders u hebben grootgebracht het hunne bijgedra-
gen tot uw harde veroordeling van alles in u wat
niet volledig volmaakt is. U zult op de lange duur
veel gelukkiger zijn en meer voldoening vinden in
het  leven,  als  u  anderen  uw  grote  emotionele
sensitiviteit en diepte durft laten zien en ervaren.

     Een van de meest creatieve methoden om op be-
tere voet te komen staan met uw gevoelens is ze
aandacht geven door ze naar buiten te brengen via
voor  u  veilige  kanalen:  schrijven,  het  schilderen
van  stemmingen  of  gemoedstoestanden,  werken
met klei, gevoelens uitdrukken in dans en muziek.
Deze uiterst persoonlijke activiteiten, die u alleen
maar  doet  voor  uzelf  en  niet  voor  een  publiek,
kunnen u meer over uzelf leren en u helpen inzien
dat uw gevoelens even belangrijk en waardevol zijn
als uw ideeën. Probeer nee te zeggen als u nee be-
doelt, want als u uw werkelijke behoeften onder de
duim probeert te houden met "mag niet" en "hoort
niet zo", bouwt u alleen maar wrok en woede op
van binnen, omdat u zich steeds maar zo redelijk en
beschaafd  moet  gedragen.  U  moet  op  de  eerste
plaats leren uzelf lief te hebben en met uzelf te
sympathiseren, want anders kunnen uw humanitaire
en democratische idealen nooit een stevige basis
vinden in uw werkelijke leven. Omdat u de dingen
altijd probeert te begrijpen vanuit het breedste en

duidelijkste  perspectief,  heeft  u  het  unieke  ver-
mogen om betekenis te vinden in uw eigen per-
soonlijke problemen en ze in het kader te plaatsen
van de mensheid in het algemeen. Op die manier
zijn  ze  ook  relevant  voor  anderen,  zodat  u  uw
medemens  veel  te  bieden  heeft,  als  u  tenminste
zonder angst in uw eigen hart durft te kijken.

                                      - - -

       III.  KARAKTER  EN  SCHADUW

     Een van de belangrijkste inzichten die de diepte-
psychologie heeft opgeleverd, is de ontdekking dat
de mens dualistisch is van aard, met als basistegen-
stellingen het bewuste en het onbewuste zelf. Ener-
zijds is er het individu waar u vertrouwd mee bent,
het  "ik"  dat  denkt,  voelt  en  handelt  op  de  ver-
trouwde manieren die u met uzelf identificeert. An-
derzijds  er  is  nog  een  verborgen  individu,  de
schaduwzijde, die de minder acceptabele en minder
ontwikkelde aspecten van uw persoonlijkheid om-
vat.  Deze  schaduwzijde  vecht  voor  een  eigen
plaatsje in uw leven, vecht voor waardering, maar
verstoort   daarmee   tegelijkertijd   de   zelfgenoeg-
zaamheid van uw zelfbeeld. De interactie tussen de
bewuste en de onbewuste kant van uzelf is een con-
stante  wisseldans,  waarbij  de  balans  in  de  ver-
schillende perioden van uw leven kan verschuiven,
al naar gelang de druk en de uitdaging die u er-
vaart. De spanning tussen de hoofdrolspelers op
het toneel van uw innerlijk zoals die op de volgende
bladzijden is beschreven, is de energiebron die uw
leven  voorziet  van  beweging,  doel,  conflict  en
groei. Er spelen nog andere figuren mee, bijrollen
die samenspel en tegenspel bieden aan de hoofd-
rollen om u tot het unieke individu maken dat u
bent. Als deze bijrollen in uw horoscoop een bij-
zondere nadruk krijgen, hebben we ook daarvan
een beschrijving bijgevoegd. Het verhaal dat aldus
wordt  geschetst,  met  zijn  gecompliceerde  wissel-
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werking van licht en schaduw, is in feite een schets
van uw individuele bestemming.

Het gevoel van de eeuwige jeugd is bepalend

     Wat uw werkelijke leeftijd ook is, iets in u zal
altijd jong blijven. Het leven is voor u een roman
die nooit uit is, want op de volgende bladzij kan
weer van alles gebeuren. Zelfs als u grote verant-
woordelijkheden draagt in de maatschappij, tilt u
daar niet te zwaar aan. Altijd houdt u namelijk het
gevoel dat het echte werk nog moet komen, dat dit
maar proefdraaien is, omdat uw onuitputtelijke in-
nerlijke vermogens nog lang niet ten volle zijn be-
nut. Daarom heeft u de neiging een soort voorlopig
leven te leiden, waarin altijd iets blijft knagen om-
dat u nooit helemaal bent waar u wezen moet. Deze
eigenschap  om  het  leven  te  zien  als  een  reeks
stappen naar een onbekende toekomst kan u ruste-
loos maken, zowel in positieve als negatieve zin. U
zult  nooit  gezapig  in  uw  leunstoel  gaan  zitten
mijmeren over de grote daden uit uw jeugd, want u
draagt uw jeugd in u en zult uw hele leven open
blijven staan voor verandering en nieuwe denkbeel-
den. Maar u heeft ook de neiging om de mensen en
bezigheden  die  u  niet  langer  boeien  achter  u  te
laten, zodat u er soms vandoor gaat voordat u de
vruchten van uw arbeid heeft geplukt. Het gras aan
de andere kant van de heuvel lijkt immers altijd
groener!  Het  gezegde  "reizen  is  beter  dan  aan-
komen" staat u dan ook op het lijf geschreven.

Een neiging tot overdaad

     U haat beperkingen van enigerlei soort. U bent
een zwerver die onbegrensde verten wenst. Zodra
uw  stoffelijke  omstandigheden  het  uitzicht  blok-
keren op de weg die zich eindeloos voortslingert,
heeft u de neiging er vandoor te gaan, letterlijk, of
figuurlijk,  in  gedachten.  Verbintenissen  aangaan
die uw volledige inzet eisen is niet uw sterkste kant.
Dat brengt u alleen op als uw partner of uw werk-
omstandigheden u voldoende vrijheid laten om naar

believen te komen en gaan. Er zit nogal een dwin-
gende kracht in die vrijheidseis. Die komt voort uit
uw diepgevoelde overtuiging dat u recht heeft op
uw vrijheid, ongeacht wat het anderen kost. U bent
echter verder niet arrogant in uw houding. In uw
vriendschappen bent u edelmoedig, warmhartig en
behulpzaam. U heeft alleen een hartgrondige hekel
aan het gevoel gebonden te zijn, want uw grenzelo-
ze  verbeeldingskracht  functioneert  alleen  met  de
deuren achter en voor u wagenwijd open. Dat is
ook de reden waarom u na het beëindigen van een
relatie  zelden  de  schepen  achter  u  verbrandt.  U
heeft  de  neiging  "exen"  te  verzamelen,  wat  uw
eventuele huidige partner u beslist niet in dank zal
afnemen.  Ook  heeft  u  een  hekel  aan  alledaags
routinewerk, en laat u liever iemand anders achter u
de boel opruimen. Dit komt voort uit uw heimelijke
overtuiging dat u een begaafd en creatief iemand
bent met een unieke visie, die zich niet om onbe-
nulligheden hoeft te bekommeren. U bent graag be-
zig met de in uw ogen zinvolle en gewichtige din-
gen des levens. U bent op een charmante manier
opportunistisch genoeg om te zorgen dat de juiste
mensen op de juiste tijd in uw leven opduiken om u
te voorzien van de nodige middelen om uw doel te
bereiken. Waarschijnlijk neemt men dit nog van u
ook, en oogst u genegenheid en bewondering om
uw visie en eeuwige mazzel. U bent een van die
mensen  waar  men  niet  lang  een  hekel  aan  kan
houden, omdat u zoveel aangeboren innemendheid,
warmte en vitaliteit bezit. Bij tijd en wijle kunt u
echter schandelijk egoïstisch zijn. Vaak heeft u er
geen  benul  van  hoe  anderen  zich  voelen.  Maar
ieder  creatief  mens  moet  nu  eenmaal  een  tikje
grootheidswaan bezitten om tot scheppend werk te
komen. Want hoe zou u anders voldoende in uzelf
kunnen geloven om zoiets te proberen?

Idealisme en visie in het geweer tegen allerlei
vormen van autoriteit

     U schopt graag aan tegen wat u saai, bekrompen
of ouderwets vindt. Hierdoor kunt u het aan de stok
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krijgen met de autoriteiten. Waarschijnlijk heeft u
al een tamelijk veelbewogen leven achter de rug
met  diverse  aanvaringen  met  vertegenwoordigers
van  het  gezag.  Uw  zelfbeheersing  en  tolerantie
groeien weliswaar in de loop der tijd, maar uw ge-
loof in uw recht op vrijheid op het meest elementai-
re niveau zal altijd recht overeind blijven. U vindt
het vreselijk door een autoritair iemand behandeld
te worden als een kind, ook al kunt u zich soms in-
derdaad flink kinderlijk gedragen. Uw mentaliteit
heeft iets progressiefs, iets profetisch ook, dat geen
ruimte laat voor schijnheiligheid, kleingeestigheid
en conventionele rolpatronen, zeker niet waar het
seksualiteit betreft. U benadert het leven met een
wonderlijke mengeling van romantiek en cynisme.
Romantiek omdat u een perfectionist bent die van
mening  is  dat  het  altijd  beter  en  zinvoller  moet
kunnen, wat inhoudt dat u zich nooit bij een situatie
neer zult leggen uit louter veiligheidsoverwegingen
of conventionele fatsoensnormen. Cynisme omdat
u niet zo gelooft in bestendigheid, vooral niet in ge-
voelszaken, wat inhoudt dat u ervoor zult waken de
ander te veel nodig te hebben. U heeft gevoel voor
scherpe humor en ironie, als u tenminste niet zelf in
het geding bent. Als het om uw zelfbeeld gaat bent
u trots en lichtgeraakt. Daarom kunt u ondanks uw
vrije opvattingen tamelijk intolerant zijn, vooral ten
aanzien van wat meer conservatieve zielen die uw
opvattingen en levensstijl niet kunnen waarderen. U
bent de samenleving altijd een beetje voor en de
dingen waarin u gelooft zullen over twintig jaar on-
getwijfeld  gemeengoed  zijn.  Maar  tegen  die  tijd
zult u ze allang achter zich hebben gelaten en met
nieuwe  dingen  bezig  zijn.  U  bent  werkelijk  een
ziener met een ruime en universele visie. Maar u
moet oppassen dat u zichzelf niet als een miskend
genie gaat zien, want u kunt kortaf en ongeduldig
worden als uw talenten niet onmiddellijk worden
erkend, en uw creatieve inbreng niet gretig wordt
onthaald.

Het beeld van het leven als een eindeloze
reeks mogelijkheden

     Zo gaan uw niet geringe verbeeldingskracht en
intellectuele vermogens samen met een rusteloze,
explosieve   persoonlijkheid.   Het   resultaat:   een
eeuwige zwerver. Dat moet u niet te letterlijk op-
vatten, want u heeft niet minder dan wie dan ook
behoefte  aan  een  bepaalde  mate  van  materiële
zekerheid in uw leven. Vooral het bezit van een ei-
gen huis zou u goed doen, een plaats waar u zich in
alle  rust  kunt  terugtrekken  en  waar  u  uw  eigen
smaak en stijl tot uitdrukking kunt brengen. Wel
bent u een zwerver in de geest, want u slokt als het
ware  ervaringen  op  om  daarna  weer  op  zoek  te
gaan naar nieuwe ervaringen, eeuwig op zoek. Op
zoek  naar  iets,  niet  iemand,  zoals  u  misschien
meent. Iets: de roep van het lot, het teken van bo-
ven, het inzicht dat u er eindelijk bent. Maar het
waarschijnlijkst is dat u er nooit zult komen, want
uw unieke talent en uw unieke probleem zijn kan-
ten van dezelfde medaille: u blijft liever op zoek. U
mag dan veel moeite hebben met zelfdiscipline, be-
trokkenheid,   verantwoordelijkheid   en   autoriteit,
saai zal het leven voor u nooit zijn, want overal ziet
u lessen, groeimogelijkheden en geheime tekens.
Het fijne aan dergelijke inzichten is dat u, mits u
leert vol te houden tot iets af is, zinvolle en op-
windende creatieve dingen kunt voortbrengen die
een bevestiging vormen van uw diepgewortelde be-
sef van uw eigen unieke lotsbestemming.

Een verborgen kant met een voorliefde voor
traditionele normen

     Op het toneel van uw diepste innerlijk figureert
als tegenspeler van uw stralende, rusteloze en re-
belse bewuste persoonlijkheid nog een ander. Deze
verborgen figuur omvat alle eigenschappen die u
heeft moeten weren uit uw normenpatroon en uiter-
lijk  gedrag  om  de  intellectuele,  emotionele  en
lichamelijke vrijheid te behouden die u zo belang-
rijk vindt. Deze schaduwzijde van uw persoonlijk-
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heid is aanzienlijk conventioneler, behoudender en
traditioneler dan u misschien wilt toegeven. Als u
eerlijk nadenkt over uw soms overdreven negatieve
reacties wanneer u geconfronteerd wordt met deze
eigenschappen,  zowel  bij  andere  mensen  als  bij
maatschappelijke  instellingen,  vangt  u  binnen  in
uzelf misschien een glimp op van een heimelijke
sympathie met deze meer ouderwetse waarden. Het
probleem is dat u ernaar streeft een rebel te zijn,
een progressief denkende en unieke individualist.
Als u uw schaduw wilt integreren, zou u genoegen
moeten nemen met een iets minder stralend, beto-
verend en stereotiep zelfbeeld. Toch hangt het van
deze integratie af of u iets werkelijk waardevols
kunt bewerkstelligen met uw visie en uw talenten;
en wat nog belangrijker is, u heeft deze verborgen
kant nodig om uzelf als volledig authentiek te er-
varen.

De noodzaak gewone menselijke eigen-
schappen te accepteren

     Zo wordt uw eeuwig jeugdige geest met zijn le-
vendigheid, rusteloosheid en originaliteit in even-
wicht gebracht door een even belangrijke maar ver-
borgen kant van u, die langzamer, aardser, minder
spits en aanzienlijk traditioneler en gewoner is. U
schrikt er voor terug uw schaduwzijde aan anderen
te laten zien. Deels omdat de normen ervan zo ver-
schillen van de uwe en deels omdat u bang bent dat
men u afwijst of saai en gewoon vindt. U voelt zich
ongemakkelijk bij echte materiële uitdagingen en
daarom vlucht u in het domein van de onbegrensde
mogelijkheden,  en  gaat  u  leven  in  een  eeuwige
droomwereld van "Later, als ik groot ben...". Maar
veel van deze vlucht maskeert uw angst om te falen
en onbekwaam te lijken in andermans ogen. U bent
een  getalenteerd  en  ver  vooruitziend  iemand  die
echt  iets  buitengewoons  kan  presteren.  Maar  het
zou goed zijn als u een paar regels en beperkingen
van het leven zou kunnen accepteren, inclusief uw
eigen behoeften. Het leven zal uiteindelijk ook voor
u geen uitzondering maken. Het maakt niet uit hoe

getalenteerd  en  hoe  bijzonder  u  bent,  u  heeft  te
maken  met  dezelfde  conflicten,  angsten  en  be-
hoeften als uw medemens. Bij u gaat het dan met
name over zekerheid en erbij horen. Als u echt uw
eigen beperkingen kunt aanvaarden, vindt u zeer
waarschijnlijk een veel grotere innerlijke vrede.

Sterke emotionele behoeften zijn in de
schaduw verborgen

     Er zit een tweede dimensie aan de donkerder
kant    van    uw    gewoonlijk    onafhankelijke    en
rusteloze emotionele aard. Deze kant van uw per-
soonlijkheid, die een rol gaat spelen zodra u intens
en intiem met iemand anders omgaat, omvat alle
eigenschappen die u heeft geweerd uit uw bewuste
normenpatroon en gedrag om uw gevoel van vrij-
heid niet in gevaar te brengen. Omdat u de neiging
heeft uw eigen emotionele behoeften te onderdruk-
ken, komt u ze waarschijnlijk tegen in uw geliefden
en partners. Die lijken u dan bezitterig en afhanke-
lijk, extreem gevoelig voor het geringste teken van
afwijzing of onverschilligheid, en geneigd emotio-
nele chantage te gebruiken om doorlopend uw aan-
dacht vast te houden. Maar wat u in die anderen
meent   te   zien,   hoort   eigenlijk   bij   uw   eigen
schaduw. U schrikt terug voor de diepte en inten-
siteit van uw gevoelens, omdat er u er niet aan toe
durft geven uit angst voor pijn en vernedering. Ook
bent  u  bang  dat  teveel  afhankelijkheid  u  zou
kunnen vastpinnen, en verstikkend kan werken op
uw verbeelding en uw ambitieuze geest. Als u deze
schaduw echter niet integreert, kan het zijn dat u
nooit de liefdevolle relatie in stand kunt houden
waar u zo naar hunkert. U kunt dan weliswaar weer
naar   een   ander   hollen,   maar   plaatsvervangers
vinden zal naarmate de tijd verstrijkt steeds moei-
lijker worden.

Het probleem van jaloezie en bezitsdrang

     U zult het niet graag toegeven, zelfs niet aan
uzelf, maar eigenlijk bent u een extreem jaloers en
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bezitterig mens. Uw emotionele behoeften zijn veel
sterker en intenser dan u gewoonlijk laat zien. Waar
sprake is van zoveel gehechtheid, moet ook sprake
zijn van bezitsdrang. Over het algemeen bent u het
die klaagt over de jaloezie van de ander, maar on-
bewust heeft u de neiging driehoeksverhoudinkjes
op te zetten, twee mensen om u te laten vechten en
achteraf spijt te krijgen als het een van de twee te-
veel wordt. Niemand kan een ander bezitten, zegt u;
en u heeft er een hekel aan wanneer u uw tijdsbe-
steding moet verantwoorden of wanneer uw doen
en laten wordt ingeperkt door verplichtingen aan
iemand anders. Maar in stilte probeert u de mensen
die u na staan te bezitten, u wilt dat ze altijd alleen
maar voor u klaar staan. Daarom houdt u ook altijd
de deur op een kier achter vroegere relaties, onder
het mom dat het onzin is een vriendschap op te ge-
ven alleen maar omdat uw huidige partner jaloers
is; maar stiekem geniet u van de gedachte dat u die
ander ook nog zou kunnen hebben als u dat wilde.

     Waar dit in de grond van de zaak allemaal op
neer komt is dat u de behoefte heeft aan macht over
uw geliefden, omdat u bang bent voor de machte-
loosheid die voortkomt uit de intensiteit van uw ei-
gen gevoelens. Wanneer een geliefde zich net zo
trouweloos flirterig zou gedragen als uzelf, of de
absolute vrijheid zou vragen die u zelf eist, bent u
in staat tot fel-emotionele uitbarstingen. U heeft de
neiging u af te schermen voor uw eigen intensiteit
door simpelweg niet al te veel om iets te geven.
Alles is tenslotte toch nog maar voorlopig. Maar
misschien zou u het toch eens moeten proberen.
Uw  schaduw  heeft  de  sleutel  tot  uw  sterk  en
blijvend vermogen om lief te hebben en u zou daar
eerlijker  voor  uit  moeten  durven  komen.  Waar-
schijnlijk was u heel vroeg in uw leven erg gehecht
aan uw moeder en heeft zij onopzettelijk uw toewij-
ding gebruikt voor haar eigen behoefte aan emotio-
nele troost. Daarom bent u bang dat uw liefde voor
iemand anders wordt gebruikt als machtsmiddel, en
keert u anderen de rug toe. Zo doet u bij de mensen
die van u houden onbewust precies hetzelfde als uw

moeder.  Maar  misschien  is  het  moment  aange-
broken om haar achter u te laten en in meer vrijheid
uw  eigen  leven  te  leiden:  het  leven  van  een
dynamische en creatieve geest die ook sterke, emo-
tionele en sensuele verlangens heeft en een sterke
behoefte  aan  een  blijvende,  intieme  relatie  met
iemand die in uw leven heel speciaal is.

Verborgen vrees voor eenzaamheid

     In stilte bent u veel banger voor eenzaamheid
dan het lijkt. U heeft er een hekel aan als iemand u
als  bezit  beschouwt  en  u  steekt  doorgaans  veel
energie in het vinden van manieren om u te onttrek-
ken aan wat geliefden, partners en materiële ver-
plichtingen  van  u  eisen.  Toch  kunt  u  dat  alleen
maar  doen  omdat  er  gewoonlijk  iemand  op  de
achtergrond geduldig op u staat te wachten, iemand
die liefde en kameraadschap biedt en u beschermt
tegen een al te groot isolement. Maar uw schaduw-
zijde verlangt ernaar te versmelten met een ander,
en  verzorgd  te  worden  als  een  kind,  onder  de
vleugels van een u tegen alles beschermende ouder-
figuur. Het is ongetwijfeld moeilijk voor u deze
schaduw naar buiten te brengen, want dat zou u
kwetsbaarder maken dan u prettig vindt. Als kind
heeft u dit soort volledige afhankelijkheid al teveel
meegemaakt.  Toen  is  die  afhankelijkheid  ver-
moedelijk onbewust gebruikt door een ongelukkige
en overmatig bezitterige moeder, om u nog hechter
aan haar te binden. Omdat u extreem gevoelig bent
voor de pijn van anderen, voelt u zich snel verplicht
aan iets of iemand. Maar omdat u verplichtingen
haat, bent u geneigd degenen die u dierbaar zijn
kwaad de schuld te geven van die gevoelens, in
plaats van te beseffen dat een en ander het gevolg is
van uw eigen grote ontvankelijkheid. U maskeert
dus uw eigen verborgen afhankelijkheid en gevoe-
ligheid door afstand te nemen van andermans af-
hankelijkheid.   U   bent   een   uiterst   meelevend
iemand, maar u probeert zich vaak harder voor te
doen dan u eigenlijk bent. Men kan u gemakkelijk
manipuleren  omdat  u  niet  eerlijk  bent  tegenover
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uzelf. De zachtmoedige, afhankelijke schaduwzijde
van uw persoonlijkheid kan een grote bijdrage le-
veren aan uw leven, want hij weerspiegelt uw inle-
vingsvermogen en zorgzaamheid. Maar hoe meer u
die kant verhult, des te groter wordt uw blinde vlek.

Het is belangrijk de behoeften van het ge-
voel te aanvaarden

     Uw verborgen schaduwzijde dringt zich dus on-
gemerkt het domein van uw persoonlijke relaties
binnen, rond kwesties als bezitsdrang, afhankelijk-
heid,  verplichtingen  en  angst  voor  eenzaamheid.
Als u merkt dat u altijd degene bent die de relatie
beëindigt omdat u zich gevangen en verstikt voelt,
of als u eeuwig blijft zeuren tegen een partner op
langere termijn dat u meer ruimte en vrijheid nodig
heeft, zou het goed zijn onder ogen te zien wat u
onbewust zelf misschien heeft gedaan om het pro-
bleem  te  scheppen.  U  heeft  een  rijke,  gecom-
pliceerde persoonlijkheid. U koppelt een ongewone
hoeveelheid verbeelding en verstand aan een intens
en  hartstochtelijk  gevoelsleven.  En  aangezien  ze
beide  bij  u  horen,  verdienen  beide  tot  uiting  te
komen en te worden beleefd. Omdat u zo bang bent
voor   afhankelijkheid,   heeft   u   de   neiging   uw
schaduwzijde te projecteren op uw partners en ge-
liefden, zelfs op uw kinderen en collega's. Als u
zich inbeeldt dat een van hen teveel van u vraagt,
reageert u vaak met een uiterst kwetsende koelheid
en ontwijkendheid. Erger nog: een dergelijke reac-
tie maakt anderen onzeker en haalt bij hen de be-
zitsdrang naar boven, die u zegt te verachten. Als u
iemand voortdurend in onzekerheid laat over uw
liefde en steun, zal die bijna altijd bang, onzeker en
veeleisend worden. Zo dwingt u anderen dat deel
van u zelf dat u niet onder ogen kan zien als het
ware voor u naar buiten brengen. Uw schaduw met
al zijn behoeften is niet negatief. Hij maakt u men-
selijk, iemand met een hart. Als u alleen maar die
eeuwig jonge figuur zou zijn, vol slimme ideeën en
zwerflust, zou u een hard en ongevoelig wezen zijn.
Maar gelukkig bestaan zulke wezens alleen in de

verbeelding. Aan de kracht van uw sprankelende en
creatieve  geest  hoeft  niet  te  worden  getwijfeld.
Maar u bent ook een mens van vlees en bloed en af
en toe zou het goed zijn dat aan anderen te laten
zien. Niet iedereen lijkt op uw moeder. Niet ieder-
een van wie u houdt, zal misbruik maken van wat
ze over u weten door u beloften af te troggelen die
u niet kunt inlossen. Een ander kan nooit uw ziel
bezitten. Dat is een idee dat u weliswaar met de
mond al belijdt, maar misschien nog meer tot u
moet laten doordringen door iemand zo dichtbij te
laten komen dat het kan worden uitgetest.

Nog een tweetal belangrijke spelers

     De  spelers  die  tot  dusver  geportretteerd  zijn,
vertegenwoordigen in hun fundamentele tegenstrij-
digheid het belangrijkste thema uit het verhaal van
uw innerlijk. Naast deze figuren geeft uw geboorte-
horoscoop  nog  een  paar  tegenspelers  aan  die  u
waarschijnlijk  in  uw  leven  zult  herkennen.  Deze
worden in de volgende alinea's kort geschetst.

Trouw aan individuele waarden

     U laat zich door niemand voorschrijven wat u
moet zijn of hoe u uw leven moet inrichten. U leeft
vanuit de overtuiging dat uw eigen individualiteit
heilig is. U geniet weliswaar van het gezelschap
van andere mensen en trekt dat met uw vitale per-
soonlijkheid gemakkelijk aan, maar wat u niet op-
brengt is schipperen met uw idealen, overtuigingen
en vrijheid van handelen om iemand een plezier te
doen, zelfs niet degenen van wie u het meest houdt.
U ziet uw vrijheid niet graag beknot door regels
van de massa voor de massa. U bent verliefd op uw
anders zijn en minacht mensen die als schapen hun
leven leiden en proberen aan een beeld te voldoen
dat ze wordt voorgehouden door de media, of in de
reclame. U wilt de gelegenheid krijgen u op uw ei-
gen manier te uiten. Maar daarbij heeft u de neiging
om met een zekere charmante arrogantie van de
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wereld te eisen dat die zich aanpast aan u, in plaats
van de kleine noodzakelijke compromissen te slui-
ten, die u de vrijheid zouden geven op uw eigen
manier te leven. Verrassend genoeg gebeurt dat dan
meestal nog ook, tenminste in de kringen waarin u
zich  beweegt,  omdat  u  met  uw  intelligentie  en
sterke karakter weet te overtuigen, ook al kunt u
schandelijk overdrijven.

     Omdat u zo trouw bent aan uw innerlijke visie,
is het waarschijnlijk dat u niet alleen anders lijkt en
zich anders voelt. Het kan heel goed zijn dat u ook
een  aanzienlijke  bijdrage  levert  aan  de  wereld,
mogelijk met creatief werk, dat werkt als gist in de
verbeelding van anderen, omdat het hun eigen wens
aanwakkert zich te profileren als individu. Dit is de
psychologie achter de ster, of dat nu een acteur,
schrijver, politicus, schilder of een ander mens is
met  een  bredere  visie  en  ogen  die  meer  zien.
Iemand die de belichaming vormt van een doel, dat
anderen als voorbeeld kunnen nemen voor zichzelf.
Het kan zijn dat u nooit ècht beroemd wordt, maar
binnen de kring van uw beroeps-en privéleven zult
u  zeker  invloed  op  anderen  hebben,  al  was  het
alleen maar omdat u niet van ze afhankelijk bent
waar het uw ideeën en normen betreft. U bent uzelf
en dat geeft u kracht. Vroeg of laat zal het leven u
op de proef stellen over iets dat verborgen bleef:
uw  onbewuste  afhankelijkheid  van  diezelfde  ge-
meenschap, waarmee u zich niet wilde identificeren
om uw eigen droom na te kunnen jagen. Niemand
kan immers een dergelijke oorspronkelijkheid en
zulk puur individualisme eeuwig volhouden.

In stilte afhankelijk van de goedkeuring van
anderen

     Als  tegenspeler  van  uw  sterke  individualiteit
speelt er een nog een figuur mee op het toneel van
uw innerlijk. Deze figuur heeft u moeten weren uit
uw  bewuste  waardenpatroon  en  gedrag  om  on-
wankelbaar uzelf te kunnen blijven, trouw aan uw

eigen unieke weg. Deze schaduwzijde van u, die u
doorgaans onderdrukt en die onuitgesproken in uw
onbewuste  voortleeft,  is  bijzonder  gevoelig  voor
wat anderen van u denken. Want deze figuur is een
veel afhankelijker en minder geprofileerde persoon-
lijkheid dan die waar u vertrouwd mee bent. Hij
drijft u er in stilte onophoudelijk toe de goedkeu-
ring en bevestiging van anderen te verkrijgen, al is
dat maar een complimentje tegen wil en dank of
een  veroordeling  (die  u  ook  maar  opvat  als  een
compliment, want het is altijd nog beter dan hele-
maal geen reactie).

     Deze behoefte aan anderen varieert van een ge-
wone behoefte aan sociaal contact - horen bij men-
sen en instemming krijgen van juist die mensen, die
u zo vaak afwijst als weinig origineel en vervelend
- tot een diepe onbewuste band met het collectieve
onbewuste, waar u net als iedereen deel van uit-
maakt. De schaduwzijde van uw persoonlijkheid is
als een sterke onderstroom in de zee. Ze trekt u
naar anderen toe via de behoefte aan erkenning en
zelfbevestiging en de bevestiging van uw creatieve
bijdragen, hoewel u meestal juist zegt dat u niets
geeft om de meningen van anderen, tenzij die op
hetzelfde peil staan als uw eigen meningen. Alles in
de psyche werkt in polariteiten. Het hele punt van
de individualiteit dat voor u van zoveel belang is en
dat uw leven lang een doel op zich zal blijven, kan
alleen worden gezien in het grotere verband van de
samenhang met de tegenpool: opgaan in de groep
en  nadruk  op  overeenkomsten  tussen  mensen  en
niet  op  verschillen.  U  zou  uw  individualistische
houding niet kunnen aannemen als er niet iets was
om uw visie tegen af te zetten. Maar dat iets ligt ei-
genlijk in uzelf, namelijk het deel van u dat u ge-
meen heeft met alle andere mensen. Om het in mys-
tieke zin uit te drukken: het deel dat alle andere
mensen IS. Als u dat kunt accepteren en u zich wat
minder defensief opstelt, kunt u van uw grote crea-
tieve mogelijkheden gebruik maken om uitdrukking
te geven aan ideeën en inzichten, die iedereen raken
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en die meer zijn dan de boze en rebelse expressie
van uw stelling, dat u anders bent dan anderen.

     In uw geboortehoroscoop worden verscheidene
belangrijke thema's behandeld. Er is nog een twee-
tal spelers dat een belangrijke rol speelt in uw le-
vensverhaal. Deze figuren worden in de volgende
alinea's kort geschetst.

Het verlangen naar perfectie

     Schoonheid, orde en volmaaktheid in alles (idee-
ën, dingen, menselijke contacten) zijn voor u een
onmisbaar onderdeel van het leven. U hunkert naar
een  nette,  schone  en  goed  georganiseerde  om-
geving,  met  nette,  schone,  goed  georganiseerde
vrienden, minnaars en partners. Als u het voor het
zeggen had was ook het leven zelf netjes, schoon en
goed georganiseerd. Alles wat minderwaardig, grof
en onverzorgd is, haat en vreest u. Volgens Plato
werd vijfennegentig procent van de kosmos gere-
geerd door de Rede, terwijl een irritante en koppige
vijf procent onder de heerschappij van de Chaos
viel.    Wanneer  u  geconfronteerd  wordt  met  die
andere vijf procent (die ondanks uw inspanningen
de vervelende gewoonte heeft binnen te sluipen)
negeert u die, of u probeert de chaos te lijf te gaan.

     U voelt zich waarschijnlijk aangetrokken door
zowel  mooie  mensen  als  mooie  denkbeelden.  U
heeft sterk de behoefte om te geloven in de uit-
eindelijke perfectie der dingen, evenals in het idee
dat men die door inspanning kan bereiken. Als u
een kunstenaar bent, bent u ontevreden over alles
wat u maakt, omdat u eeuwig blijft streven naar een
volmaakte weergave van uw innerlijk ideaalbeeld.
Als u geen kunstzinnig werk doet maar bezig bent
met getallen, technologie of wetenschappelijk on-
derzoek (waar u als het ware een artistiek element
aan toevoegt), bekijkt u alles met een kunstenaars-
oog, omdat u de werkelijkheid automatisch afweegt
tegen het beeld in uw hart van hoe het zou kunnen

en moeten zijn - als iemand die vijf procent maar de
deur uit kon werken.

     U vertoeft niet graag in duistere diepe oorden.
Het al te primitieve stoot u af, tenzij het verpakt is
als een erotisch samenzijn dat in zijn schijnbare
grofheid een eigen schoonheid kan bezitten. U bent
niet dominant maar u wordt niet graag door anderen
gedicteerd. Evenmin voelt u zich op uw gemak als
de emoties, die bij tijd en wijle door de kelderdeur
heendringen  en  uw  ordelijke  leven  in  de  war
schoppen, de overhand krijgen. Eens zal het leven u
op de proef stellen wat die verdrongen vijf procent
betreft, de duisternis en de chaos waar u met uw
verstand en uw pogingen om alles zuiver te houden
nooit en te nimmer greep op zult kunnen krijgen.
Want  hoewel  in  uw  innerlijke  wereld  orde  en
schoonheid  heersen,  bent  u  net  als  alle  levende
wezens onderdeel van de natuur, en ontsnapt ook u
niet aan het dierlijke in de mens. Maar zelfs als u
geconfronteerd  wordt  met  dit  netelige  probleem,
zult u zich blijven vasthouden aan uw heilig ver-
trouwen in redelijkheid en de uiteindelijke overwin-
ning van gezond verstand en evenwicht.

Hartstochten en instinctieve behoeften in de
schaduw

     In  tegenstelling  tot  uw  subtiele,  verfijnde  en
uitermate  esthetisch  ingestelde  aard,  heeft  u  een
verborgen kant die alle ruwere eigenschappen om-
vat die u uit uw bewuste waardepatroon en gedrag
heeft geweerd om de schoonheid, harmonie en orde
van uw manier van leven niet in gevaar te brengen.
Uw schaduwkant is heel wat minder verfijnd dan u;
hij   zit   vol   primitieve   hartstocht,   agressie   en
vitaliteit.  Het  is  heel  moeilijk  dit  soort  eigen-
schappen  te  combineren  met  uw  extreem  gesti-
leerde en verstandelijke benadering van het leven,
want u heeft een enorme afkeer van alles wat grof
en lelijk is. Maar niemand, ook u niet, kan ooit vol-
maakt zijn. Wat u soms lelijk en laag noemt kan in
werkelijkheid  eigenschappen  hebben  die  u  hard
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nodig heeft. Uw schaduwkant kan u een taaiheid en
weerstand geven die u met uw breekbare onaardse
sensitiviteit soms mist.

     Als u deze verborgen kant van u wat vrijer toe-
laat in uw gewone leven, komt u misschien tot de
ontdekking dat u er meer plezier in krijgt. En wat
misschien nog belangrijker is: uw schaduw kan u
meer zelfvertrouwen geven op de terreinen waarop
u zich het minst op uw gemak voelt, namelijk uw
seksuele expressie en uw fysieke eigenwaarde. U
probeert voortdurend uw psyche te zuiveren en te
verfraaien. Misschien moet u leren inzien dat uw
dierlijke kant een eigen schoonheid en waarde be-
zit. Het is doodvermoeiend om u altijd maar te ge-
dragen alsof u op een marmeren voetstuk staat en
even afmattend om uw levende psyche voortdurend
in een strak keurslijf te persen. Uw chaduw heeft de
sleutel in handen tot uw vermogen om u te ont-
spannen en om te genieten van het leven, van uzelf
en van andere mensen, zoals ze zijn, met onvol-
maaktheden en al.

                                      - - -

     IV.  DE  FAMILIEACHTERGROND

Psychologische erfenis

     Al bent u een individu, u komt voort uit een be-
paalde familieachtergrond. Een familie heeft iets
van een levend organisme, met bepaalde erfelijke
kenmerken die van generatie op generatie worden
doorgegeven. Ook heeft een familie eigen psycho-
logische patronen, een soort emotioneel klimaat dat
de eerste voedingsbodem vormt waarin uw ontlui-
kende individualiteit in uw kindertijd zich heeft ge-
worteld.  Zo  zitten  er  in  u  bepaalde  innerlijke
patronen, mythen en benaderingen van het leven,
die afkomstig zijn uit de psychologische voedings-
bodem  van  uw  familieachtergrond.  Om  weer  de

vergelijking met het toneel te gebruiken: de spelers
op het toneel van uw innerlijk zijn weliswaar uniek,
maar ze hebben wel erfelijke familietrekjes.

     De  astrologie  vertelt  ons  niets  over  wat  we
lichamelijk gezien erven. Maar ze vertelt veel over
psychologische erfenissen die net als rood haar of
blauwe  ogen  in  de  familie  worden  doorgegeven.
Een psychologische erfenis in de vorm van diep-
gewortelde  gedragspatronen  wordt  vaak  doorge-
geven op een diep onbewust niveau, zonder dat de
afzonderlijke familieleden daar besef van hebben.
Familiemythen  worden  net  zo  duidelijk  doorge-
geven van generatie op generatie als bijvoorbeeld
een bepaalde opvallende gelaatsvorm. Zo'n familie-
mythe kan bijvoorbeeld zijn: "De mannen in deze
familie werken zich altijd met succes omhoog." Of:
"De vrouwen in deze familie zijn altijd teleurge-
steld  in  hun  man."  Dergelijke  familiemythen  be-
staan ook als ze niet worden uitgesproken of be-
wust worden geloofd, want ze worden via het onbe-
wuste van de ene generatie op de andere doorge-
geven. Bovendien wordt er op talrijke subtiele, non-
verbale manieren uitdrukking aan gegeven. Zo erft
een jongetje dat geboren wordt in de zojuist ge-
noemde familie met de geslaagde mannen een be-
paald verwachtingspatroon, waarop hij naar zijn
eigen  aard  en  zijn  eigen  innerlijke  structuur  zal
reageren. En een meisje in de familie van de teleur-
gestelde vrouwen zal een bepaald verwachtingspa-
troon erven aangaande relaties. Als ze zich niet be-
wust wordt van dit innerlijke scenario, zal dat haar
later in het leven beïnvloeden.

     Omdat  uw  familieachtergrond  een  onderdeel
vormt van uw levensverhaal, wordt hij weerspie-
geld in uw geboortehoroscoop. De astrologie kan
veel nuttig inzicht geven in dit specifieke levenster-
rein. Want hoe sterker u zich bewust bent van de
interactie tussen uw eigen aard en uw familie-erfe-
nis, hoe vrijer u zult zijn bij het maken van keuzes
in  uw  leven.  Uw  ouders  zelf  worden  ook  in  uw
horoscoop weerspiegeld, al komen ze er dan niet in
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voor als werkelijke driedimensionale mensen, maar
meer  als  beelden  die  een  bepaald  thema  of  ge-
dragspatroon   symboliseren.   Deze   ouderbeelden
laten zien hoe u uw vader en uw moeder persoon-
lijk ervaart, hoe ze als patronen werkzaam zijn in
uw psyche, en hoe ze de verhaallijn van uw inner-
lijk  toneelspel  ondersteunen  of  tegenwerken.  De
kracht   van   de   familieachtergrond   mag   nooit
worden onderschat, want het is niet alleen maar
een  kwestie  van  het  verleden.  Het  gaat  om  het
heden dat in ons leeft. Zoals de dichter Rainer Ma-
ria Rilke heeft geschreven: "Geloof nooit dat lot
iets anders is dan de condensatie van de kinder-
tijd."

Het beeld van de vader in de horoscoop van
een man

     Vader is meer dan alleen een mens. Hij is ook
het symbool van een innerlijk patroon of van een
innerlijk perspectief van waaruit u het leven er-
vaart. Het beeld van uw vader zoals dat in uw ge-
boortehoroscoop wordt geschetst, beschrijft daar-
om drie dingen.
     Allereerst is het een subjectief beeld van de ei-
genschappen die op u de meeste indruk hebben ge-
maakt in uw relatie met uw vader (of met degene
die in uw vroege jeugd de vaderrol heeft gespeeld).
     Ten  tweede  is  het  een  symbool  van  wat  het
mannelijke voor u vertegenwoordigt. Uw vader was
de eerste man in uw leven en heeft daarom een
krachtige, onbewuste invloed op de manier waarop
u uw eigen mannelijkheid vormgeeft en op uw ver-
houding met andere mannen.
     Ten derde is het een beeld van uw eigen inner-
lijke vader-eigenschappen: hoe u uw leven ordent
en structureert; hoe u uw doeleinden ziet en pro-
beert te verwezenlijken; hoe u uw mogelijkheden tot
werkelijkheid maakt in de wereld; hoe u uw wil
naar  buiten  brengt  en  richting  geeft;  hoe  u  uw
ethische normen en idealen formuleert, en tenslotte,
hoe u vader bent voor uw eigen kinderen.

Gevoel van emotionele vervreemding

     Het beeld dat u van uw vader heeft volgens uw
geboortehoroscoop is tegelijk krachtig en ambiva-
lent. Uw relatie met hem wordt gekleurd door een
gevoel van vervreemding. Dat kan zijn omdat hij er
gewoon niet was, of omdat u zijn persoonlijkheid
heeft ervaren als te afstandelijk, te intellectueel, te
koel of gesloten om u de gelegenheid te geven hem
nabij  te  komen.  Hij  heeft  vermoedelijk  uw  ver-
standelijke ontwikkeling enthousiast gestimuleerd,
maar  weinig  gereageerd  op  uw  emotionele  en
fysieke behoefte aan hem. Daarom heeft u zich op
diep persoonlijk niveau misschien afgewezen ge-
voeld. Zijn hoge normen van perfectie en succes en
zijn gebrek aan interesse voor uw gewone mense-
lijke behoeften, met name die aan genegenheid en
warmte, hebben onbewust een grote invloed gehad
op uw eigen innerlijke normen.

Hoge idealen

     Zo heeft u, toen u klein was, uw vader niet er-
varen als een warm mens met veel waardering voor
uw instinctieve aard. Wel heeft u ter compensatie
hoge idealen geërfd en een streven naar kennis en
intellectuele perfectie. Dat is een enorm creatieve
kant van uw persoonlijkheid. Dit afstandelijke en
idealistische vaderbeeld zit in u verankerd en maakt
u een zeer origineel iemand met veel inzicht. Maar
u zult ervoor op moeten passen dat u zich niet zoda-
nig met de hoge idealen van uw vader identificeert,
dat u zich gaat schamen om een gewoon mens te
zijn  die  af  en  toe  fouten  maakt,  of  dat  u  zich
schaamt voor emotionele behoeften waar uw vader
moeite mee gehad zou hebben. Dat hij daar niet te-
gen kon lag niet aan het feit dat u zo slecht was,
maar kwam door zijn eigen angsten. Met uw voor-
keur voor de heldere, ruime wereld van het crea-
tieve denken kunt u ver komen in de wereld. U kunt
bijzonder afstandelijk en objectief waarnemen en u
heeft een scherp inzicht in menselijk gedrag. De
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creatieve  mogelijkheden  van  dit  koele  bewonde-
renswaardige vaderbeeld in u zijn bijzonder groot,
maar dan moet u het wel binnen de perken houden
van uw eigen menselijke normen.

     Naast dit belangrijke beeld schetst uw geboorte-
horoscoop nog een figuur, die de manier waarop u
uw vader ervaart nog complexer maakt.

Een ingehouden en emotioneel geremde
figuur

     Het  gebrek  aan  een  warme,  steun  gevende
relatie met uw vader heeft ervoor gezorgd dat u
zich afgewezen voelt en heeft u pijn gedaan. Mis-
schien was uw vader er niet toen u klein was. Mis-
schien werd hij te veel in beslag genomen door zijn
werk, of was hij emotioneel te teruggetrokken voor
een relatie met u waarin sprake was van openlijke
genegenheid. Misschien kreeg u kritiek van hem of
had hij te hoge verwachtingen van u, zodat u nu
geen stevig gevoel van eigenwaarde heeft. Het va-
derbeeld dat uw geboortehoroscoop laat zien is in-
gewikkeld, want u kunt er ook veel positieve eigen-
schappen aan ontlenen. Maar eerst zult u de ware
aard van uw gevoelens voor uw vader onder ogen
moeten zien, en ook de problemen die hij had met
zijn eigen karakter leren scheiden van uw gevoel
van  eigenwaarde.  U  bent  zich  er  misschien  niet
helemaal van bewust hoezeer dit gebrek aan een
emotioneel ondersteunende relatie u heeft gekwetst,
vooral niet als uw vader u wel heeft aangemoedigd
op  materieel  of  intellectueel  gebied.  Maar  onge-
twijfeld brengt u die verborgen pijn tot uiting door-
dat u de woede die u in feite voor uw vader voelt,
richt op autoriteiten en traditionele instellingen in
de  buitenwereld,  terwijl  u  tegelijkertijd  ook  de
goedkeuring zoekt van zulke autoriteiten die voor u
het vaderprincipe symboliseren.

De ontwikkeling van onafhankelijkheid

     De meer positieve kant van de manier waarop u
uw vader heeft ervaren is uw sterke besef van onaf-
hankelijkheid en zelfstandigheid. Het is u wel onge-
wild opgedrongen, maar toch is het een waarde-
volle  eigenschap,  een  van  de  meest  creatieve
kenmerken van uw geboortehoroscoop. De vader
binnenin u lijkt op de vader die u in werkelijkheid
ook in uw jeugd heeft ervaren: misschien wat terug-
getrokken en weinig toeschietelijk, maar wel goed
toegerust om de uitdagingen van het leven aan te
gaan, met een realistische kijk op hoe het in de we-
reld toegaat en allesbehalve naïef over de beper-
kingen van de mens. U zult deze eigenschap de
waardering moeten geven die haar toekomt, want
dan kunt u vermijden dat u op zoek blijft naar een
"goede" vader in de buitenwereld. Niemand kan u
als volwassene immers een surrogaat bieden voor
de vaderliefde die u als kind heeft moeten ontberen.
De bereidheid om vader te spelen voor uzelf kan tot
een goedgefundeerde ontwikkeling van uw talenten
leiden en tot meer begrip voor de persoon van wie u
zo vroeg in uw leven vervreemd bent geraakt.

Het beeld van de moeder in de horoscoop
van een man

     Net als vader is moeder meer dan alleen een
mens. Zij is het symbool van een basisprincipe in
het leven en van een innerlijk energiepatroon of
perspectief van waaruit we het leven benaderen.
Het beeld van uw moeder zoals dat in uw geboorte-
horoscoop wordt geschetst, beschrijft daarom drie
dingen.   Allereerst   is   het   een   subjectieve   be-
schrijving van de eigenschappen die in uw relatie
met uw moeder de meeste indruk op u hebben ge-
maakt. De meeste zult u herkennen, maar u kunt
ook verrast zijn, omdat een en ander niet alleen
haar uiterlijk gedrag weerspiegelt, maar ook haar
innerlijk leven: dat wil zeggen de kant van haar, die
ze niet naar buiten bracht en die daarom des te
meer effect op u heeft gehad. Ten tweede is het
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moederbeeld in uw horoscoop een portret van wat
het vrouwelijke voor u betekent: hoe u vrouwen er-
vaart en hoe u omgaat met de emotionele en in-
stinctieve kanten van uw eigen persoonlijkheid. Ten
derde is het een beeld van uw eigen "moederlijke"
eigenschappen  die  mannen  ook  hebben:  uw  ver-
mogen uzelf en anderen te koesteren en te verzor-
gen, uw gevoel van veiligheid en vertrouwen dat
het leven in wezen goed is, uw vermogen mee te
stromen met de tijd en de omstandigheden, uw ver-
mogen  om  instinctief  te  weten  wanneer  u  moet
wachten en uw vermogen om met wijsheid de situ-
aties te aanvaarden die het leven u aanreikt.

Scherpzinnig en handig

     Het beeld dat u volgens uw geboortehoroscoop
van uw moeder heeft is dat van een scherpzinnige,
veelzijdige  en  goed  van  de  tongriem  gesneden
vrouw. Ook als uw moeder niet het geluk heeft ge-
had om via een goede opleiding haar mentale gaven
te ontwikkelen, was ze waarschijnlijk van nature
snel van begrip en intelligent, hetgeen op u als kind
veel indruk heeft gemaakt. Door deze kant van uw
moeder heeft u de gaven van het verstand leren
waarderen. Als uw moeder in staat is geweest haar
capaciteiten te ontplooien en een passend beroep
heeft kunnen kiezen, heeft u de best denkbare aan-
moediging  gekregen  om  uw  eigen  intellectuele
capaciteiten te ontwikkelen.

     Indien uw moeder geen uitlaatklep heeft gehad
voor haar aangeboren weetgierige en actieve geest
en zich heeft moeten wijden aan dagelijkse routine-
bezigheden, bent u zich toch bewust geweest van
haar kwaliteiten. Maar in dat geval bent u ook beïn-
vloed door haar enorme onbewuste wens dat u, in
uw eigen leven, de talenten zou benutten die zij on-
benut heeft moeten laten. Het is voor u van belang
dat u onderscheid weet te maken tussen uw eigen
intellectuele interesses en die van uw moeder. Dan
zult u uw eigen, hoogst individuele gaven van de

geest  niet  onderwaarderen  en  zult  u  het  risico
kunnen  vermijden,  dat  u  zich  dwangmatig  gaat
storten op een of ander academisch of intellectueel
terrein om daar de successen te behalen, die zij wel-
iswaar heeft gewild, maar die misschien niet passen
bij uw eigen waarden en talenten.

De frustratie van ongebruikte intellectuele
gaven

     De minder aantrekkelijke kant hiervan is dat uw
moeder met haar snelle verstand waarschijnlijk bij-
zonder  kritisch  was.  Misschien  bent  u  bang  ge-
worden voor haar hatelijke opmerkingen. Dit is het
meest waarschijnlijk als haar eigen verstandelijke
gaven onontwikkeld en ongebruikt zijn gebleven.
Als een vlugge geest alleen wordt gevoed met de
routinebezigheden van het dagelijks leven, kan er
uit pure verveling verzuring en scherpte ontstaan.
Het  is  mogelijk  dat  uw  moeder  intellectueel  ge-
sproken meer in haar mars had dan uw vader, ook
al was hij misschien degene met de diploma's op
zak. Of ze heeft misschien in haar huwelijk geen
partner op haar verstandelijk niveau gehad, die haar
ideeën  kon  helpen  vormgeven  en  haar  denken
stimuleerde. Het is van belang dat u zich bewust
bent van uw enorme gevoeligheid voor afkeurende
woorden. Want aan de basis van de eventuele pro-
blemen die u heeft gehad met uw moeders scherpe
tong, ligt het prima verstand dat u van haar heeft
geërfd. Dat kunt u in uw eigen leven succesvol be-
nutten in een groot aantal mogelijke beroepen.

     Uw  geboortehoroscoop  schetst  nog  een  ander
beeld, dat in zekere zin in tegenspraak is met de
reeds beschreven manier waarop u uw moeder heeft
ervaren.

Verborgen droefheid en desillusie

     Hoe sterk of objectief uw moeder ook mag heb-
ben geleken, ze droeg een diepe droefheid en de-
sillusie met zich mee. Vermoedelijk heeft ze haar
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eigen  romantische  dromen,  emotionele  behoeften
en creatieve capaciteiten moeten opofferen om voor
haar gezin te zorgen. Er is een kant aan uw moeder,
die misschien niet zichtbaar was in haar gedrag,
maar die toch een enorme invloed op u heeft gehad:
een  romantische  en  kinderlijke  geest,  die  diep
teleurgesteld werd door het leven maar zich waar-
schijnlijk alleen maar toonde als een aangrijpende
droefgeestigheid.  Uw  moeder  heeft  iets  van  een
slachtoffer  over  zich,  en  iedere  ogenschijnlijke
hardheid of koelheid in haar is misschien een af-
weer geweest tegen het verlies van al haar dromen.

Beschadigde romantische dromen

     Omdat u deze idealistische en romantische geest
heeft geërfd, is het belangrijk voor u om u bewust
te zijn van deze kant van uw moeder. Anders kunt u
besmet raken door haar teleurstelling en wordt u
misschien  bang  dat  de  zachtere  en  meer  roman-
tische kant van uzelf u ook afhankelijk en gedes-
illusioneerd  maakt.  Er  is  niets  negatiefs  aan  om
romantische dromen te koesteren over saamhorig-
heid. Het is in feite een gave die uw persoonlijkheid
rijker, zachter en fantasievoller maakt. En sommige
dromen  komen  zelfs  uit.  Maar  misschien  is  het
goed  dat  u  met  een  kritische  blik  ziet  hoe  uw
moeder, om haar eigen (onbewuste) redenen, mis-
schien zelf heeft gekozen voor de rol van slacht-
offer of martelares. Zo kon ze haar persoonlijke
verantwoordelijkheid van zich afschuiven en wist
ze medelijden te wekken omdat ze niet de volledige
eenheid met anderen kon bewerkstelligen waar ze
heimelijk naar hunkerde. Uw moeder kon vrije keu-
zes maken in haar leven. Als dat niet opging voor
haar omstandigheden, dan nog altijd voor de manier
waarop ze op die omstandigheden reageerde. Dat
haar romantische idealen in scherven zijn gevallen
was misschien meer te wijten aan haar weigering
om  de  menselijke  beperkingen  van  anderen  te
accepteren, dan aan het feit dat romantische dromen
verkeerd zijn. U moet u bewust zijn van uw eigen
neiging om emotionele afhankelijkheid van anderen

uit de weg te gaan omdat u bang bent te gaan lijken
op uw moeder, die haar wezenlijke droefheid mis-
schien heeft verborgen achter een hard en praktisch
uiterlijk.

                                      - - -

               V.  RELATIEPATRONEN

     Relaties behoren tot de meest mysterieuze, be-
vredigende en teleurstellende van alle menselijke
ervaringen. Zowel de astrologie als de psychologie
leren ons dat niets in een relatie bij toeval gebeurt.
Het begin niet, de ups en downs niet, en de afloop
niet. Maar de astrologie kan u niet vertellen of u
bent "voorbestemd" voor een goed of een slecht
huwelijk, en evenmin of een kreeft of een boog-
schutter  het  beste  bij  u  past.  Uw  geboortehoro-
scoop beschrijft uw innerlijk en laat daarom zien
welke patronen, behoeften en obsessies vermoede-
lijk een rol spelen bij uw relaties met anderen. U
kunt niet iemand anders worden, of uw geboorte-
horoscoop terugsturen en inruilen voor een ander
karakter. Wel kunt u in meerdere of mindere mate
bewust zijn van wat er gebeurt. U heeft altijd de
vrijheid om naar uw eigen problemen te kijken, om
te gaan met behoeften waarvoor u zelf verantwoor-
delijk bent en niet uw partner, en het staat u vrij om
op  een  creatieve  manier  te  reageren  op  zowel
plezier als leed.

     In de volgende alinea's worden uw houding, uw
behoeften en de karakteristieke patronen van uw
intieme relaties beschreven. Hierbij is dan sprake
van de vrouw in uw leven. U zult echter merken dat
diezelfde   houding,   behoeften   en   patronen   nog
steeds opgaan, als u een intieme relatie heeft met
iemand van uw eigen geslacht. Wat uw seksuele
voorkeur ook is, u bent uzelf. En het is uw innerlijke
aard, die uiteindelijk het verloop van uw liefdesle-
ven bepaalt.
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Het onderscheid tussen vrouw en moeder

     Uw neiging om eerder verliefd te worden op een
ideaalbeeld dan op een echte vrouw is er de oor-
zaak van dat u voortdurend ontevreden bent in uw
relaties, zelfs wanneer het u al jarenlang lukt een
conventioneel   huwelijk   in   stand   te   houden.
Vrouwen lijken u boeiend te vinden vanwege uw
ongrijpbaarheid en visie en het kan zijn dat u vaak
tegen wil en dank achterna wordt gezeten. Maar u
bent  heel  bang  voor  uw  emotionele  behoeften,
vooral  voor  de  afhankelijkheid  en  kwetsbaarheid
die vrij kunnen komen bij een sterke betrokkenheid.
En zo probeert u uw capaciteit om intens lief te
hebben te onderdrukken en projecteert u uw eigen
bezitsdrang en veeleisendheid op uw partner. Het
zou goed zijn te proberen uw eigen gevoelens niet
langer te ontkennen; want de vrouwen waar u zich
toe voelt aangetrokken zijn gewoonlijk ruimhartig
en  begrijpend  en  u  kunt  geen  spelletjes  blijven
spelen met zo'n vrouw door u harder voor te doen
dan u bent. Niet iedere vrouw lijkt op uw moeder.
Niet  iedereen  zal  proberen  u  vast  te  leggen,  te
manipuleren en uw ziel te verslinden, wanneer u
uitdrukking   geeft   aan   simpele   menselijke   be-
hoeften.

De noodzaak eerlijk te zijn over emoties

     U bent in staat om bijna elke vrouw onzeker en
bezitterig  te  maken  als  u  haar  op  het  kritieke
moment affectie ontzegt of als u de ene vrouw te-
gen de andere uitspeelt. Dit is geen kwestie van een
onstilbare begeerte naar vrouwen, maar weerspie-
gelt eerder uw eigen innerlijke strijd. Als u werke-
lijk geen betrokkenheid wenst, moet u zo eerlijk
zijn om bij die beslissing te blijven en vrouwen niet
aan het lijntje blijven houden. Als u een huwelijk of
een loyale, monogame relatie wilt, kunt u beter pro-
beren de moed op te brengen de confrontatie met
uw  eigen  problemen  aan  te  gaan  dan  van  twee
walletjes te willen blijven eten.

Onderstromen, verborgen onder de opper-
vlakte van de liefde

     Er overkomen u dingen in uw privéleven, waar u
geen controle over lijkt te hebben en die u uiterst
ongelukkig en gefrustreerd maken. Of u nu iemand
heeft   verloren,   bent   gescheiden,   geneigd   bent
vrouwen aan te trekken die veel gecompliceerder
en moeilijker zijn dan u verwacht, het is van belang
dat u inziet hoe complex uw behoeften op liefdes-
gebied in feite zijn. Soms heeft u een te naïeve of
simplistische kijk op relaties. Iets in u hunkert naar
een    diepe,    transformerende    liefde    die    geen
alledaags verwachtingspatroon volgt. U wordt te-
gen wil en dank gefascineerd door intens voelende
vrouwen, die strijd hebben moeten leveren in het
leven, die u uitdagen en dwingen de verborgen on-
derstromingen te verkennen, die aan het werk zijn
onder het oppervlak van elke relatie. Kortom, het
zou goed zijn als u zich bewust werd van de onbe-
wuste dimensies van de liefde (die men bijvoor-
beeld  terugvindt  in  de  Russische  romans  en  het
Griekse drama), vol donkere en primitieve emoties
als haat, bezitsdrang, afgunst en de wens macht te
hebben over een geliefde. Deze primitieve mense-
lijke gevoelens zijn niet ziekelijk, al zal men ze in
het sprookjesmodel van "en ze leefden nog lang en
gelukkig" nooit aantreffen, evenmin als in de hoog-
gestemde   sociologische   visies   die   de   dierlijke
dimensie van de menselijke hartstocht negeren. Uw
gevoelens zijn zeer intens en uw liefde is niet altijd
aardig, vriendelijk, fatsoenlijk en altruïstisch. Als u
deze rijke aspecten van uzelf niet kunt erkennen en
ze niet de ruimte geeft, loopt u het risico dat u on-
bewust kiest voor vrouwen die ze in uw plaats uit-
leven en die u uiteindelijk pijn zullen doen. Probeer
wat subtieler en genuanceerder te zijn in uw visie
op de liefde en op het soort relatie dat u in uw leven
creëert. Van de relatie die u nodig heeft, zult u niet
gauw een voorbeeld vinden in een damesblad of
wetenschappelijk artikel.
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Uitdaging geeft hartstocht

     Net als iedereen heeft u zo uw fantasieën over
de ideale liefde. U bent echter niet romantisch ge-
noeg om te negeren dat u uitdagingen, conflicten en
af en toe een lekkere, stevige ruzie nodig heeft in
uw intieme relaties. De vonk slaat seksueel gezien
pas over als u een vrouw ontmoet die tegen u is op-
gewassen en die zich niet door u laat domineren. U
bent  weliswaar  ontvankelijk  voor  schoonheid  en
harmonie, maar nog gevoeliger voor hartstocht. En
een  van  de  basisbestanddelen  van  hartstocht  is
strijd. Het zou goed zijn als u deze behoefte de
ruimte gaf in uw leven. Want als u de relatie te lang
op een te gelijkmatige, kalme en plezierige koers
laat varen, merkt u misschien dat de liefde wel blijft
maar de begeerte verdwijnt, om vervolgens ergens
anders op te duiken. Het zou goed zijn als u eerlijk
en open erkent dat u graag uw partner overheerst,
want u bent tamelijk egocentrisch in de liefde. De
gulden middenweg spreekt u niet zo aan. U zou
echter ook moeten accepteren dat uw partner (als u
de juiste heeft) zal terugvechten. Misschien zou u
een  van  die  relaties  moeten  hebben,  waarbij  de
buren     kunnen     meegenieten     van     frequente
schreeuwpartijen, brekend serviesgoed en slaande
deuren. U zou erachter kunnen komen dat dat ge-
garandeerd  de  door  gewenning  verflauwde  in-
teresse weer nieuw leven inblaast.

                                      - - -

       VI.  WEGEN  TOT  INTEGRATIE

     Zoals  u  op  de  voorafgaande  bladzijden  heeft
kunnen lezen, geeft uw geboortehoroscoop een ge-
detailleerd en diepgaand portret van talrijke as-
pecten  van  uw  leven.  U  kunt  ook  meer  afstand
nemen van uw horoscoop en die als het ware be-
kijken door een telescoop, in plaats van de tot nu

toe gebruikte microscoop, zodat we een totaalover-
zicht krijgen van het toneelstuk dat zich afspeelt.
De  volgende  alinea's  bevatten  enkele  suggesties
voor de manier waarop u bewust kunt proberen om
de verschillende facetten van uzelf meer met elkaar
in harmonie te brengen, en voor de manier waarop
u de kern van de persoonlijkheid, in de psychologie
het ego, het "ik", steviger kunt maken. Vrije wil be-
tekent dan misschien niet dat u iemand anders kunt
worden. Maar wel dat u het vermogen heeft om
stevig in het centrum van uw horoscoop te staan en
te  merken  dat  u  in  contact  staat  met  de  ver-
schillende aspecten van uw psyche. U hoeft niet
blindelings rond te dolen en het machteloze slacht-
offer  te  zijn  van  tegenstrijdige  stromingen  en
impulsen vanuit uw innerlijk en vanuit de buitenwe-
reld.  Van  twee  mensen  met  gelijksoortige  horo-
scoopfactoren, kan de een, heen en weer geslingerd
door  zijn  innerlijke  energieën,  als  een  stuurloos
bootje ronddobberen op een wilde, vijandige zee,
terwijl de ander op de een of andere manier stevig
in zijn schoenen staat en daarom het bootje handig
door de wisselende stromingen van de oceaan weet
te sturen.

Het belang van individuele creatieve inspan-
ningen

     U zult nooit werkelijke voldoening vinden door
in de kudde mee te lopen. Uw diepste voldoening in
het leven zult u ontlenen aan uw inspanningen om
het stempel van uw eigen creatieve verbeelding te
drukken op wat er uit uw handen komt, op welk
terrein dat ook ligt. Schrijven, schilderen, toneel en
muziek  zijn  misschien  de  aangewezen  gebieden
voor  dergelijke  individuele  inspanningen.  Als  u
daar al niet uw beroep van wilt maken zou het goed
zijn in uw leven voldoende plaats in te ruimen voor
creatief werk. Het is het belangrijkste wat u voor
uzelf kunt doen, ook al levert het dan misschien
geen centen op. U moet de raadselachtige essentie
ontdekken die u uniek  en de moeite waard maakt,
afgezien van wat u anderen op praktisch gebied te
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bieden heeft. En u zult dat zelfgevoel alleen vinden
door het stempel ervan te herkennen op de beelden
en ideeën die uit uw hart en uw verbeelding komen.
Hoeveel aardse verplichtingen u ook heeft, en hoe
druk u zich ook maakt over wat anderen van u den-
ken, het is van wezenlijk belang dat u iets tot stand
probeert te brengen waar u werkelijk om geeft, iets
van uzelf en voor uzelf. Zonder deze intense waar-
dering voor uw eigen ziel, zal niets in uw leven ooit
werkelijk zin hebben.

     U heeft het sterke gevoel een unieke persoon-
lijkheid te zijn. Dat kan u de energie en vastbe-
radenheid  geven  om  uw  creatieve  werk  uit  te
oefenen. Uw behoefte om onafhankelijk en anders
te zijn kan voor de buitenwereld weliswaar soms
egocentrisch lijken, maar egocentrisme is nodig om
iets tot stand te brengen, omdat u anders uw eigen
ideeën en fantasieën niet genoeg waarde zou toe-
kennen. Wat door collectiever ingestelde mensen
misschien zelfzuchtig gedrag wordt gevonden is in
feite een grote verdienste. Want u gelooft in uw
recht om uw eigen dromen te verwezenlijken.

Het belang van afkomst en oorsprong

     Er is één levensgebied waar iedere poging om
inzicht te krijgen in uw gevoelens altijd zal leiden
tot meer kracht en zelfrespect. Paradoxaal genoeg
gaat het hier om iets waar zowel uw grootste kwets-
baarheid als uw grootste potentiële kracht ligt. Het
gaat om de ongelukkige gevoelens uit uw jeugd.
Het zou goed zijn die nog eens onder de loep te
nemen, want u bent onzeker en overgevoelig ge-
worden door de eenzaamheid die u in uw jeugd
heeft ervaren. U heeft het gevoel dat u toen werd
afgewezen, al zal dat waarschijnlijk niet opzettelijk
door een ander veroorzaakt zijn. Nu zit u echter vol
twijfels  over  andermans  betrouwbaarheid.  Als  u
voor deze vroege ervaringen wegloopt, zult u zich
altijd,   zonder   dat   te   willen,   terugtrekken   van
anderen, anderen op afstand houden, terwijl u uw

ware gevoelens verbergt en verdedigingswallen op-
werpt om uzelf tegen mogelijke toekomstige afwij-
zingen in te dekken. Maar als u wat er gebeurd is in
het begin van uw leven, onder ogen durft te zien,
met  inzicht  en  vooral  ook  mededogen  tegenover
alle betrokken partijen, ook tegenover uzelf, dan
zult u in feite een geest uit het verleden onschade-
lijk maken. De innerlijke kracht en het begrip dat u
daaraan ontleent, zult u daarna altijd kunnen ge-
bruiken om iedere uitdaging die het leven verder
voor u in petto heeft, het hoofd te bieden.

     Zo kan een van uw grootste angsten, namelijk
om emotioneel gekwetst, afgewezen en vernederd
te worden, een onverwoestbare basis worden die u
vertrouwen kan geven in de waarde van uw crea-
tieve visie. Want door uw emotionele remmingen
en angsten onder ogen te zien, en door meer ver-
trouwen  te  leren  hebben  in  anderen,  zult  u  ont-
dekken hoe u op eerlijke wijze uw ware zelf kunt
leggen in alles wat u maakt. U heeft een creatieve
uitlaatklep nodig voor uw ideeën en uw verbeel-
ding, hetzij in uw werk of in een hobby waar u van
geniet. Maar u kunt pas iets werkelijk bevredigends
voortbrengen als u anderen daarbij iets laat zien van
uw diepste innerlijk.
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VOOR DE UITLEG GEBRUIKTE ASTROLOGISCHE GEGEVENS:

naam: Bruce Springsteen (mannelijk)

geboortedatum: 23 september 1949 kloktijd: 22:50 methode: Liz Greene
in: Freehold, NJ (US) U.T: 02+50 huizensysteem: Placidus
lengte: 74w16 breedte: 40n16 sterrentijd: 22:03:23 8 mei 2023

Planeetstanden
planeet teken graad beweging

A Zon Weegschaal 0g43'27 eind van huis 4 direct
B Maan Weegschaal 23g25'13 in huis 5 direct
C Mercurius Weegschaal 18g37'18 in huis 5 retrograde
D Venus Schorpioen 11h03'34 eind van huis 5 direct
E Mars Leeuw 10e31'05 in huis 3 direct
F Jupiter Steenbok 22j22'58 in huis 8 direct
G Saturnus Maagd 12f16'52 in huis 4 direct
H Uranus Kreeft 4d53'23 in huis 1 direct
I Neptunus Weegschaal 14g22'50 in huis 5 direct
J Pluto Leeuw 17e28'53 in huis 3 direct
K Maansknoop Ram 17a20'52 in huis 11 retrograde
Planeten in het eind van een huis worden geduid in het volgende huis.

Huizenverdeling
Ascendant Tweelingen 22c49'44 Descendant Boogschutter 22i49'44
2de huis Kreeft 13d33'09 8ste huis Steenbok 13j33'09
3de huis Leeuw 4e14'06 9de huis Waterman 4k14'06
Imum Coeli Leeuw 28e41'51 Medium Coeli Waterman 28k41'51
5de huis Weegschaal 1g02'58 11de huis Ram 1a02'58
6de huis Schorpioen 12h23'12 12de huis Stier 12b23'12

Majeure aspecten
Zon Driehoek Jupiter 8°19 Venus Sextiel Saturnus 1°12
Zon Vierkant Uranus 4°09 Venus Driehoek Uranus 6°10
Maan Conjunct Mercurius 4°48 Venus Vierkant Pluto 6°24
Maan Vierkant Jupiter 1°01 Mars Sextiel Neptunus 3°52
Maan Conjunct Neptunus 9°02 Mars Conjunct Pluto 6°58
Maan Sextiel Pluto 5°56 Mars Driehoek Maansknoop 6°49
Maan Oppositie Maansknoop 6°03 Jupiter Vierkant Neptunus 8°00
Mercurius Vierkant Jupiter 3°46 Jupiter Vierkant Maansknoop 5°01
Mercurius Conjunct Neptunus 4°14 Uranus Vierkant Neptunus 9°29
Mercurius Sextiel Pluto 1°08 Neptunus Sextiel Pluto 3°05
Mercurius Oppositie Maansknoop 1°15 Neptunus Oppositie Maansknoop 2°57
Venus Vierkant Mars 0°32 Pluto Driehoek Maansknoop 0°08
De getallen geven de orb aan. d.w.z. de afwijking van de exacte aspecthoek.
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